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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów                                                                             

na 

              Trening umiejętności wychowawczych 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” 

ogólnopolski program edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy 

 

w terminie 4 listopada 2016r. godz. 15:00 - 19:00 
                  5 listopada 2016r. godz.   9:00 - 14:00 

(12 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter)  
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.10.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 

1. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem 
2. Doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko. 
3. Poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy. 
4. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
5. Uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym 

stopniu zależy od osoby wychowującej. 
6. Ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie 

wartości. 
7. Pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod 

wychowawczych. 
8. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem. 
9. Nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych. 

Program: 
Piątek 4.11.2016r. 
• Poznanie się, kontrakt, integracja. Granice. Uczucia (cz. I). Uczucia (cz. II). Zachęcanie 
dziecka do współpracy.Kary. 
Sobota 5.11.2016r. 
• Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Zachęcanie do samodzielności. „Wpisywanie dziecka 
w role” i uwalnianie od grania. Pomocna pochwała i zachęta. 
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje: 
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniający do prowadzenia zajęć z nauczycielami, 
wychowawcami i rodzicami według ukończonej części programu. 
Komplet materiałów szkoleniowych: 
książka „Szkoła dla rodziców i wychowawców”-Joanna Sakowska,  
niezbędnik uczestnika zajęć- zeszyty metodyczne ORE 
gotowy scenariusz do prowadzenia zajęć  z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami 
komplet materiałów szkoleniowych do prowadzenia programu w wersji elektronicznej i papierowej. 
Firma: Firma Doradczo-Edukacyjna „EKSPERT” 
Trener: mgr Krystyna Adaśko – ogólnopolski edukator, wojewódzki koordynator, powiatowy realizator 
ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, pedagog, logopeda dyplomowany, 
neuroterapeuta, mediator, ekspert Ministra Edukacji Narodowej 

 
                                                                          Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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